
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය   

 ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය         
 

ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම සඳහා සෙන්ඩර් කැඳවීම - “බී”  හා “සී  කලාපය  

 

01. ශ්රී ජය  වර්ධනපුර ව ජය  ශ්වව්ශ්යාලර  ජයව්නුව්න්  ජයවපාධනතවේන්ු  ජයප්රසමේපාු ජය  කමිටුවේ  ජයසමභාපති ජය  ශ්සින් ජය 

ශ්වව්ශ්යාලව  ජය“බී”හා“සී’’ කලාපය  සඳහා  ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම සඳහා වරෝග්ය ජය හා සුදුසුකේ  ජයසමහිත 

වසමව්ා සමැපයුේකරු්න්වග්න් ජයමුද්රා තබු ල මිළ ග්ණන් කැඳ්නු ජය ලැවේ. 

 
සකාන්රාත් නම හා අංකය 

ආපසු ලබා සනාසෙන 

සෙන්ඩර්පත් ගාසේුව 

ලංසු ඇපකරසේ 

වටිනාකම 

ලංසු වලංගු 

කාලය 

01 

නව ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම 

( බී කලාපය) 
 

USJP/EIS/SEC/Z-B 2021/2022 

රු.4500.00 රු.350,000.00 
2021 සනාවැම්බර් 

08 ෙක්වා 

02 

නව ආරක්ෂක සසේවා සැපයීම 

( සී කලාපය ) 
 

USJP/EIS/SEC/Z-C 2021/2022 

රු.4500.00 රු.460,000.00 
2021 සනාවැම්බර් 

08 ෙක්වා 

 

02. ඉහත වසමව්ා් දිු 365 ක කාලරකට  ජයඅාළ ජය වේ. 
 

03. වෙෙ වටන්ඩධන ක්රිරා් ර වාතික තවඟකාරී ජය මිළ ග්ණන් ජය කැඳවීවේ  ජයපටිපාටිරට  ජයඅනු් ජය සිදු ජයකවනු ජය ලැවේ. 
 

04. ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජය ශ්වව්ශ්යාලර ජයව්ත ජයකවෂක ක ජයවසමව්ා ජය සමැපම ෙ ජයසමඳහා ජයමිල ජයග්ණන් ජයඉදිපතප ක ජයරීරීෙ සමහා ජය ජය

කවෂක ක ජයඅොතයාාංවර ජයව්තින් ජයබලපරර ජයලබා ජයතති සමැපයුේකරු්න් ජයසුදුසුකේ ජයලබු ජයඅතව, ජය සමෑෙ ජය වසමව්ා ජය

සමැපයුේකරු්කු ජය ශ්සින්ෙ ජය වවර ජය ශ්සින් ජය අනුෙත ජය 2016 ජය අාංක ජය 3 ජය වණ ජය වසමව්කරන්වේ ජය වාතික ජය අ්ෙ ජය වේතු ජය

පුත, ජය2016 ජයඅාංක ජය4 ජයවණ ජයවසමව්කරන්වේ ජයඅර්ැර ජයසමහු ජයදීෙුා ජයපුත, ජයවසමව්ක ජයඅධනථ ජයසමාපක ජයඅවමුල් ජයපුත, ජය

වසමව්ක ජයභාවකාව ජයඅවමුල් ජයපුත, ජයපාපතවතෝෂික ජයවග්වීේ ජයපුත, ජයපඩිපාලක ජයකඥා ජයපුත, ජයකේකරු ජය්න්දි ජයකඥා ජය

පුත ජයකදී ජයපු ක ජය්ලට ජයඅනුකූල් ජය්ැටුප් ජයහා ජයදීෙුා වග්වීේ ජයතුළු ජයවසමසු ජයකේකරු ජයනීති ජය්ලට ජයඅනුග්ත ජයශ්ර ජයයුු ජය

වේ. 
 

05. වේ ජය  පිළිබඳ් ජය  උුන්දු්ෂක ජය  ෂක්ු  ජය වරෝග්ය ජය  වසමව්ා ජය  සමැපයුේකරු්න්ට  ජය දුවකථු ජයඅාංක ජය 011-2802856 ජය ජය

ඔසමවවසමව ජයසමහකාව ජය ජයවල්ඛකාධිකාරී/ ජයකරතු ජය(වතාවුරු ජයහා ජයවසමව්ා) ජයතෙතීවෙන් ජය ජය්ැඩිදුව ජයවතාවුරු ජය ජයලබා ජය ජයග්ත ජය ජය

හැරී ජය ජයඅතව, ජය2021 ජයජූ  ෙසම ජය15 ජය්ු ජයදිු ජයසිට ජය2021 ජයඅවග්ෝසමවු ජයෙසම ජය05 ජය්ු ජයදිු ජයෂක්ා ජයවප.්. ජය9.00 ජය ජයසිට ජය ජයප.්. ජය

2.30 ජය ජයෂක්ා ජය ජයසමතිව  ජය ජයදිු්ල ජය ජයපහත ජය ජය පිුව  ජය ජයදී ජය ජයවටන්ඩධන ජය ජයපත්රිකා ජය ජයපරීෂක ා ජය ජයකව ජය ජයබැ ර ජය ජයහැරීර. 
 

06. වේ ජයපිළිබඳ් උුන්දු්ෂක ජය ජයෂක්ු වරෝග්ය වසමව්ා ජය ජයසමැපයුේකරු්න්ට 2021 ජූ  ෙසම ජය15 ජය්ු ජයදිු ජයසිට ජය2021 

අවග්ෝසමවු ජයෙසම ජය05 ජය්ු ජයදිු ජයෂක්ා ජය ජයකාලර ුල දී ජය ජයපහත ජය ජය පිුරට ජය ජය ඛිත් ජය ජයඅරදුේ ජය ජයරීරීවෙන් ජය ජයහා ජය ජයරුපිරල් ජය

හාවහසමව ජයපන්සීරක ජය(රු.4,500.00) ජයකපසු වුාවග්්ු මුලෂක වග්වීවෙන් ජයඅාල ජයවටන්ඩධන පත්රිකා ලබා ජය ජයග්ත 

හැරීර. වෙෙ මුල ජය වග්ශ්ර ජය යු කව ක ජය සමතිව  ජය වාවකාපත ජය දිු්ල ජය වප.්. ජය 9.00 ජය සිට ජය ප.්. ජය 2.30 ජය ෂක්ා ජය ජය

ශ්වව්ශ්යාලව  ජය ජයසමවප් ජය ජයකවුන්ටවර ජයව්ත ජය ජයමු න් ජය ජයපෙණි. 

 

07. ර ධන් ජය ප්රසමේපාු පැහැදි  ජයරීරීේ ජයරැසමවවීෙෂක ජය 2021 ජය ජූ  ජය ෙසම ජය29 ජය ්ු ජය දිු ජය වප.් ජය 10.30 ජය ට ජය ශ්රී ජය වර්ධනපුර ව ජය

ශ්වව්ශ්යාලව  ජයපපතපාලු ජයවග්ාඩුැගිල්වල් ජයපිහිටි ජයොණ්ඩ ක ජයරැසමවවීේ ජයවාලාවේදී ජයපැ්ැ කවේ. ජය 
 



08. 2021 අවග්ෝසමවු ෙසම 06 ්ු ජයදිු ජයප.්.2.30 ජයට ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලව  ජයපපතපාලු ජයවග්ාඩුැගිල්වල් ජය

පිහිටි ජයොණ්ඩ ක ජයරැසමවවීේ ජයවාලාවේදී ජයවටන්ඩධන ජයපත්රිකා ජය්සමා ජයතබනු ජයලැවේ. 
 

09. වටන්ඩධන ජයබහාලු ජය යුේ ජයක්වව  ජයඉහළ ජය්ේ ජයවකළ්වධන, ජයවකාන්රා ක ජයඅාංකර, ජයශ්සමවතවර ජයහා ජයවටන්ඩවර ජයශ්්ෘත ජය

කවු ජයදිුර ජයසමඳහන් ජයකළ ජයයුුර. ජයමුද්රා ජයතබු ජයල ජයවටන්ඩධන ජයපත්රිකා ජය2021 ජයඅවග්ෝසමවු ජයෙසම ජය06 ජය්ැනිා ජයප.්.2.30 ජය

ට ජයවහෝ ජයඊට ජයවපව ජයලැවබු ජයපපතදි ජයනුවේවග්ාඩ, ජයග්ාංවග්ාඩශ්ල ජයපිහිටි ජයශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලව  ජයසමහකාව ජය

වල්ඛකාධිකාරී/ ජය කරතු ජය (වතාවුරු ජය හා ජය වසමව්ා) ජය ව්ත ජය  රාපදිාංචි ජය තැපෑවලන් ජය ඉදිපතප ක ජය රීරීෙ ජය වහෝ ජය

ුැතවහා ක ජයඉහත ජයකී ජයකාධනරාලව  ජයතබා ජයතති ජයවටන්ඩධන ජයවපට්ටටිවරහි ජයතැන්ප ක ජයරීරීෙ ජයසිදු ජයකළ ජයයුුර. ජයප්රො ජයවී ජය

ලැවබු ජයවටන්ඩධන ජයප්රතිෂකව වප ජයකව ජයව්ා ජයශ්්ෘත ජයවුාකවෙ ජයකපසු ජයලාංසුකරු්න් ජයව්ත ජයර්නු ජයලැවේ. ජයප්රොරන් ජය

සමේබන්පවරන් ජයතැපැල් ජයරීරීෙ ජයසමුාථ ජයරීරීවේ ජයසමාෂකෂි ජයවුාපිළිග්නු ජයතත. ජයලාංසු ජයභාව ජයග්ැනීෙ ජයසමඳහා ජයනිරමිත ජය

වේලා් ජයඅ්සමන් ජයවූ ජය්හාෙ එුේ ජය2021 අවග්ෝසමවු ජය06 ්ු ජයදිු ජයප.්.2.30 ට වටන්ඩධන ජයශ්්ෘත ජයකවනු ජයලැවේ. 

ලාංසුකරු්න්ට ජය වහෝ ජය බලරල ක ජයනිවරෝජිතරන්ට ජය (එෂක ජය ලාංසුකරුව්කුට ජය එෂක ජය නිවරෝජිතරකු ජය බැගින්) ජය ලාංසු ජය

ශ්්ෘත ජයරීරීවේ ජයඅ්සමවථා්ට ජයසමහභාගී ජයවීෙට ජයහැරීරා් ජයතත. 

 

10. වේ ජයසමේබන්ප් ජයග්නු ජයලබු ජයතීවණ ජයප්රසමේපාු ජයඅසමවතතර ජයසමුවේ. 
 

11. වටන්ඩධන ජයපත්රිකා ජයභාව ජයග්න්ුා ජයඅ්සමන් ජයදිු ජයසිට ජය2021වුා්ැේබධන ෙසම ජය08 ජය්ු ජයදිු ජයෂක්ා ජයවෙෙ ලාංසු ජය්ලාංගු ජය

ශ්ර ජයයුු ජයවේ. ජය 
 ජය ජය 

12. සමෑෙ ජයවටන්ඩධන ජයපත්රිකා්ෂකෙ  ඉහත ජයඅාංක ජය01 ජයහි ජයසමහන් ජය්ටිුාකමින් ජයයු ක ලාංසු ජයසුවෂක ණරෂක ජයසමහිත් ජයඉදිපතප ක ජය

කල ජයයුුර. 
 

13. ලාංසුකරු්න්ට ජයඉහත ජයඑෂක ජයකලාපරෂක ජයවහෝ ජයකලාප ජයවක සමහා ජයව්ු ජයව්ුෙ ජයලාංසු ජයඉදිපතප ක ජයකල ජයහැරී ජයඅතව ජය

කලාප ජයවක ජයසමහා ජයව්ු ජයව්ුෙ ජයලාංසු ජයතග්ම ෙ ජයසිදු ජයවකවවනු ජයතත. ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය ජය 

 

ඉහත සඳහන් කරන ලෙ කරුණු සඳහා අොල ලිපිනයන් පහත ෙැක්සේ. 

සෙන්ඩර් පත්රිකා පරීක්ෂා කිරීම අයදුම්පර ඉදිරිපත් කිරීම, සම්ූර්ණ කරන ලෙ සෙන්ඩර් පත්රිකා භාර දීම  

 

සමහකාව ජයවල්ඛකාධිකාරී/ ජයකරතු ජය(වතාවුරු ජයහා ජයවසමව්ා) 

ශ්රී ජය ජයවර්ධනපුර ව ජය ජයශ්වව්ශ්යාලර 

ග්ාංවග්ාඩශ්ල 

නුවේවග්ාඩ 

 

සෙන්ඩර් පත්රිකා විවෘත කීරීම  

 

          පපතපාලු ජයවග්ාඩුැගිල්වල් ජයොණ්ඩ ක ජයරැසමවශ්ේ ජයවාලා් 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 

ග්ාංවග්ාඩශ්ල 

නුවේවග්ාඩ 

 

සමභාපති / ජයප්රසමේපාු ජය කමිටු්  ජය ජය 

          ශ්රී වර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලර 
 

2021.07.15 


